AANNAMEBELEID BRUGKLASSEN, VOOR HET
SCHOOLJAAR 2019-2020
Het aangepaste aannamebeleid van De Ring van Putten
Toelating en inschrijving
De toelating en plaatsing kent verschillende stadia:
1. De leerling moet gezien zijn of haar capaciteiten aangenomen kunnen worden op De Ring
van Putten
2. We stellen vast welk niveau aansluit bij de leerling
Hieronder lichten wij deze stadia nader toe:
1. De leerling moet gezien zijn of haar capaciteiten aangenomen kunnen worden
Om succesvol een opleiding op onze school te kunnen afronden, is het noodzakelijk dat
de capaciteiten van uw kind aansluiten bij het onderwijs dat wij aanbieden.
Om vast te stellen of dit het geval is, geldt het volgende:







De Ring van Putten laat een leerling toe met minimaal een mavo- (of vmbo-tl) advies
van de afleverende basisschool. De informatie uit het onderwijskundig rapport moet een
consistent beeld vormen met het basisschooladvies. Zo kijken wij onder andere naar de
gegevens uit het leerlingvolgsysteem van de basisschool.
Geeft de basisschool een positief advies voor mavo en wijzen de gegevens uit het
onderwijskundig rapport op een lager onderwijsniveau, dan wordt de aanmelding
besproken door de adviescommissie van De Ring van Putten. De commissie kan de
leerkracht van de betrokken basisschool uitnodigen voor een gesprek, deze licht zijn (of
haar) motivatie toe. Ook leerlingen met een negatief advies van de eigen leerkracht
bespreekt de school in de adviescommissie. Uitzonderingen daargelaten, laat De Ring van
Putten leerlingen met een negatief advies van de basisschool niet toe.
Naast een vertegenwoordiger van De Ring van Putten hebben ook vertegenwoordigers
van basisscholen zitting in deze commissie. De commissie adviseert de rector.
Leerlingen van wie de gegevens uit het onderwijskundig rapport niet minimaal aansluiten
bij het mavo-onderwijs bespreekt de school ook met de adviescommissie.
De rector besluit uiteindelijk of een leerling tot de school wordt toegelaten.
2. Wij stellen vast welk niveau aansluit bij de leerling
In welke brugklas plaatsen we uw kind? Bij de plaatsing in de juiste brugklas speelt het
advies van de basisschool een belangrijke rol. Over het algemeen wordt dit advies
ondersteund door de gegevens uit het onderwijskundig rapport. Leerlingen met een
mavo- of mavo-/havoadvies kunnen we in de mavo-/havo-klas plaatsen. Leerlingen die
een havo-/atheneumadvies hebben gekregen, kunnen we in een havo-/atheneumklas
plaatsen. Leerlingen met een havo-advies plaatsen we na beoordeling van de gegevens
van de basisschool en eventueel na overleg met de basisschool in de brugklas die het
best aansluit bij de mogelijkheden van deze leerlingen. Leerlingen met een atheneum- of

een gymnasiumadvies (vwo) plaatsen wij in een atheneumbrugklas. Uiteindelijk besluit
onze school in welke brugklas een leerling geplaatst wordt.
Algemene informatie over het aannamebeleid







De inschrijving van alle scholen voor voortgezet onderwijs op Voorne-Putten en
Rozenburg sluit op 15 maart 2019.
In het schooljaar 2019-2020 komen er maximaal tien brugklassen.
We kunnen alleen leerlingen aannemen die voldoen aan de hierboven genoemde
toelatingseisen.
Indien blijkt dat het aantal inschrijvingen de capaciteit van de brugklassen te boven gaat,
hanteren we per brugklassoort de bij punt 4 genoemde volgorde van aanname, verdeeld
over twee ‘kringen’. We gaan dan alleen over tot de volgende stap indien er nog ruimte
binnen onze brugklassen beschikbaar is. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen, kan
zich de situatie voordoen dat er onvoldoende ruimte is voor de leerlingen van álle van de
basisscholen die hier genoemd zijn. De volgorde die we binnen zo’n groep hanteren
wordt onder andere bepaald door de geografische ligging ten opzichte van onze school.
Zoals gezegd: onze school heeft de basisscholen ingedeeld in slechts twee kringen en de
afgelopen jaren heeft zij nooit leerlingen hoeven weigeren vanwege ruimtegebrek.
Voor ingeschreven leerlingen die een broer of zus hebben die al bij ons op school zit of
die bij ons op school heeft gezeten, geldt dat wij hen beschouwen als een leerling uit de
eerste kring.

U leest het: de school hanteert een uitgebreide en zorgvuldige toelatingsprocedure. Om
vertraging en teleurstelling te voorkomen, is het belangrijk dat de inschrijving van uw
kind uiterlijk 15 maart 2019 bij ons binnen is. Dat houdt in dat we dan zowel het
inschrijfformulier als het volledige onderwijskundig rapport van de basisschool in ons
bezit moeten hebben. Incomplete inschrijvingen kunnen we helaas niet in behandeling
nemen.
Wanneer u uw kind heeft ingeschreven, laten we u half april 2019 weten of uw kind is
aangenomen op De Ring van Putten en op welk niveau het geplaatst is.
Indien u vragen heeft over de aanname en plaatsing op De Ring van Putten
beantwoorden wij die graag. Stuurt in dat geval een mail naar: info@deringvanputten.nl.
Tenslotte nog: in alle gevallen waarin het aannamebeleid niet voorziet, beslist de rector.

